
Styrelsens forslag til vedtægtsændringer: 
 
 
a. iht §5 Styrelsen, skal der vælges 7 styrelsesmedlemmer 
Forslag: der vælges 5-7 styrelsesmedlemmer 
 
b. Forslag til tilføjelse til §5 Styrelsen: Kasserer kan vælges udenfor styrelsen 
 
 
NUVÆRENDE TEKST I VEDTÆGTERNE: 

§ 5 

Styrelsen   

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges blandt medlemsforeningernes medlemmer over 18 år en styrelse bestående af:   

• formand   
• næstformand   
• 7  styrelsesmedlemmer   
• 2  styrelsessuppleanter   
• 2  revisorer   
• 1  revisorsuppleant   

Den valgte styrelse suppleres med 2 medlemmer, valgt af det kommunale folkeoplysningsudvalg.   

Kandidater til formand, næstformand og styrelsesmedlemmer skal opstilles af en eller flere medlemsforeninger.   

Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er indkommet forslag, kan styrelsen foreslå kandidater. 

Formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år ved særskilt  afstemning. 

Der vælges 4 styrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige. Alle valg gælder for 2 år.   

Kandidater til styrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant kan foreslås af repræsentantskabsmødet. 

Der vælges 2 styrelsessuppleanter. Valget gælder for 1  år.  

Der  vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 

Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke samtidigt være medlemmer af eller suppleanter til styrelsen.   

Såfremt styrelsen, 2 repræsentanter eller 1 af de foreslåede kandidater ønsker det, afholdes valget skriftligt. 

Valgt er den, der opnår flest stemmer.  

Såfremt der kun er 1 opstillet kandidat til formand eller næstformand, og kun det antal kandidater til de øvrige poster, som skal vælges, 
betragtes de opstillede som valgt uden afstemning. 

Såfremt der opnås stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, foretages der omvalg blandt de, der har fået lige mange stemmer.  

Omvalg foretages altid skriftligt.   

Indtræder en suppleant som medlem af styrelsen eller som revisor, udløber dennes funktionsperiode på samme tidspunkt, som det 
ordinært valgte medlems ville have gjort. 

Styrelsen fastsætter selv sin dagsorden m.h.t. møder og konstituering.Der  føres  referat  fra møderne, som i princippet er tilgængelige for 
medlemsforeningerne.  

Styrelsen kan dog bestemme, at dele af referater, hvis dette angår personer eller foreninger, eller andre hensyn gør sig gældende, ikke 
skal offentliggøres. 

Dette skal fremgå af en påtegning på referatet.  Styrelsen kan efter behov bestemme, at andre end de valgte medlemmer deltager i 
møderne, dog uden stemmeret.   


